
 
 

 
 
ATA ORDINÁRIA     004/2022  

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, realizada 
no dia 03 (três) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 20:00 (vinte) horas, no recinto da 
Câmara Municipal, sito à Avenida Rio de Janeiro, 273. Presidida pelo Vereador Adriano José 
Alves e Secretariada pelo Vereador Nilson Barbosa de Souza. Com a presença dos demais 
Vereadores: Sérgio Aparecido da Silva, Irani Aparecida de Almeida Ligero, João Paulo de Oliveira 
Leite, José Ribeiro e Roseli Aparecida Marcelino Benatti. Verificou-se a ausência dos vereadores 
Edmilson Aparecido da Silva e Maurício José Secco. Foram abertos os trabalhos da Sessão com 
a leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida foi feita a leitura da Ata da sessão anterior nº. 003/2022, 
que depois de lida e discutida foi aprovada por unanimidade.  Continuando foram lidos os 
seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 030/2022 – Súmula: Ratifica a alteração, consolidação 
e uniformização do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal inscrito no CNPJ sob nº 
01.178.931/0001-47, já aprovado por todos os municípios consorciados, bem como a alteração da 
denominação do consórcio e a conversão do Protocolo de Intenções em novo Contrato de 
Consórcio Público da entidade, e autoriza a permanência e participação do município de Tuneiras 
do Oeste no Consórcio Público Intermunicipal do Centro Noroeste do Paraná – CICENOP como 
assim passa a ser denominado e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 031/2022 – Súmula: 
Institui a Declaração Eletrônica Mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza para as 
instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei 4.595/64, a 
ser realizada por meio do software de Declaração Mensal de Serviços Bancários e dá outras 
providências. Após a presidente encaminhou os respectivos Projetos de Lei às comissões para 
analise e parecer nos termos regimentais. Não havendo mais nada para o pequeno expediente, 
passou-se para o Grande Expediente. Não havendo vereadores inscritos para o Grande 
Expediente,  passou-se para a Ordem do Dia. Não havendo matéria para a Ordem do Dia, 
passou-se para as Explicações Pessoais. Nas Explicações fez uso da palavra a  vereadora Roseli 
Aparecida Marcelino Benatti, fazendo uma colocação sobre uma postagem que viu sobre a 
educação de Tuneiras do Oeste, da Rede Municipal de Educação, dizendo que na última semana 
a Marluce, secretária de educação, e a Andréia estiveram em Curitiba e lá receberam uma placa 
de reconhecimento pela oferta que o município hoje oferece aos alunos na rede municipal de 
ensino, o que é muito bom e  importante para nós. Prosseguindo, enquanto mães, teve a filha que 
finalizou o ensino médio e já esta entrando na faculdade, vê a importância realmente quando faz 
um vestibular, quando faz um ENEM. Disse que não desmerecendo ninguém, mas da nossa rede 
pública municipal e se estendendo para a Estadual, tiveram  melhores notas em visão de quem 
esta na escola particular muitas vezes, o que é muito bom. Parabenizou a todos os envolvidos na 
educação por isso e também aos alunos do ensino médio que hoje vieram prestigiar a sessão e 
que depois querem falar conosco. Em seguida fez uso da palavra o Vereador João Paulo de 
Oliveira Leite, dizendo que esteve na semana passada em uma reunião do Conselho Municipal de 
Saúde, na prestação de contas, onde trataram também de outros assuntos diversos e alguns 
avanços que a saúde do nosso município ainda precisa ter. Ressaltou que o nosso município esta 
de parabéns em situação da prestação de contas, onde dentre a nossa região existem municípios 
que estão devendo mais de milhões para o Consórcio de Saúde e nosso município esta quitado, 
sendo isso um grande avanço, pois não estando devendo sobre dinheiro para investimento em 
melhorias, o que a gente vai estar cobrando. Prosseguindo, parabenizou a prefeita em exercício 
por ter atendido a sua indicação e da vereadora Roseli quanto ao retorno dos ônibus para o 
transporte dos alunos, principalmente aqueles que residem depois do viaduto, onde vários pais 
estiveram lhe procurando para que se resolvesse essa situação que estava incomodando.  Por 
fim disse ficar grato quando as coisas caminham bem e esta tudo certo. Agradeceu a presença 
dos formandos, dizendo que esta a disposição deles e ter ficado muito feliz com a presença dos 
mesmos na sessão, deixando o convite para as próximas. Terminada as Explicações Pessoais, o 
presidente agradeceu a presença de todos e não havendo mais nada a tratar o encerrou os 
trabalhos da Sessão, sendo lavrada a presente Ata, que depois de lida e discutida será aprovada 
e assinada. Tuneiras do Oeste, 03 de março de 2022.  



 
 

 

 

 


